
Boerengeluk is ook “op tijd beginnen” 

Stukkie fietsen. In deze tijd van het jaar is dit geweldig. Temperatuur 

is vaak aangenaam. Het groen om je heen is nog niet aangetast door 

de lange hete zomer met de hete zon en onweersbuien. Is er wat 

interessants te zien stop je even en neem je de tijd om het eens goed 

te bekijken.  

Zelf fiets ik met de fietsclub uit Boerdonk zondagsochtend ons rondje 

hier in zuidoost Brabant. Toch heb ik nog een groter doel. Ik wil nog 

een keer van Los Angeles naar New York fietsen. Een tocht van rond 

de 4200Km. Dus 2 maanden zal ik er wel zoet mee zijn.  

Dit betekent dat ik deze tijd niet op onze kwekerij kan zijn. Voor een 

korte vakantie is dit altijd op te lossen. Ons personeel neemt dan een 

aantal taken wel over. Maar 2 maanden is wel erg lang. Heel vaak 

neem ik de taak om in het weekend de planten te verzorgen met 

water geven of de gewasbescherming uit te voeren. Als  ons 

personeel deze taken door de week uitvoert hoeft er niet altijd 

iemand hiervoor in het weekend speciaal terug te komen.  

Het wordt lastiger als we de planning voor de werkzaamheden over 2 

maanden moeten maken. Omdat alle planten buiten staan moeten 

we rekening houden met stadium van de planten, 

weersomstandigheden etc.  

Ook ruim 2 maanden geen contact met je klanten maakt het lastiger 

om er zo lang tussen uit te gaan.  

Ook zijn we ouder geworden en de verantwoordelijkheid voor je 

bedrijf, personeel en klanten zouden we graag langzaam overdragen 

op een nieuwe generatie.  



Dus als er kandidaten zijn die graag organiseren, zowel op kantoor als 

buiten op een veld willen zijn, tuinplanten en natuurlijk speciaal vaste 

planten kei interessant vinden, contact hebben met klanten in 

Nederland, Duitsland, Engeland, die het leuk vinden deze ook 

regelmatig te bezoeken. Deze personen mogen contact met ons 

opnemen. 

Omdat het overdragen van zo’n verantwoording niet van de ene op 

de andere dag gaat willen we er op tijd mee beginnen. 

Dit geldt ook voor mij als ik van Los Angeles naar New York wil fietsen 

moet ik ook wat trainingskilometers gemaakt hebben. Maar als je 

een goede maat hebt kun je veel bereiken. Dit geldt ook voor een 

potentiele bedrijfsopvolger. Het zal wat zweetdruppels kosten en af 

en toe wat minder snel gaan als je gehoopt hebt maar als je de focus 

houdt kun je je doel bereiken.  En natuurlijk moet  je ook genieten 

van je prestatie. 

Boerengeluk kan voor een opvolger een start zijn naar een eigen 

onderneming en voor de scheidende ondernemer dat zijn voormalig 

bedrijf in goede handen komt.  
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